Warszawa. dnia 22 czerwca2jI5 r.

PANSTWOWA
KOMISJA WYBORCZA
zPow-432-1115

Informacj n dotycz4ca formy skladania wniosk6w dotycz4cych: dopisania do spisu
wyborc6w (spisu os6b uprawnionych do udzialu w referendum) w wybranym
obwodzie glosowania,,zgloszenia zamiaru glosowania korespondencyjnego, glosowania
przez pelnomocnika oraz wydania zrfwiadczenia o prawie do glosowania.

Paflstwowa Komisja Wyborcza,

w

zwr4zku ze zglaszanymi w4tpliwoSciami, wyjaSnia

co nastEpuje"

o dopisanie do spisu wyborc6w (spisu os6b uprawnionych do udzialu
w referendum) w wybranym obwodzie glosowania na obszarze gminy wlaSciwej
ze wzglgdu na miejsce stalego zamieszkania albo, w kt6rej wyborca czasowo

1. Wniosek

przebywa musi zostac sporz4dzony na piSmie oraz podpisany przez wyborcE i osobi6cie

w oryginale lub w inny spos6b dorEczony do urzgdu (np. za poSrednictwem
innej osoby, poczty, kuriera lub zLo\ony w biurze podawczym urzgdu), z zastrzeAemem
zachowania terminu oraz z uwzglEdnieniem art. 9 $ 1 Kodeksu wyborczego,
stanowi4ce go, i2 datq zLo\enia wniosku jest data wptryr,vu tego wniosku do urzgdu gminy,
przekazany

a nie data jego nadania, Wniosek o dopisanie do spisu wyborc6w moze zostac r6wniez

w

formie elektronicznej - o ile podpisany jest podpisem uzy'tkownika
posiadaj4cego profil zaufany platformy ePUAP lub kwalifikowanym podpisem
przeslany

elektronicznym. Niedopuszczalne jest natomiast dorEczenie tych dokument6w w formie
kserokopii lub skanu za po6rednictwem odpowiednio lub faksu lub poczty elektronicznej
niepodpisanej we wskazany wy2ej spos6b.

2.

Zgloszenie zamiaru glosowania korespondencyjnego moZe by6 dokonane ustnie
(w tym osobiScie

i

telefonicznie), pisemnie, telefaksem lub

w formie elektronicznej

(niejest wymagane posiadanie profrlu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu
elektronicznego). Zgloszenie mo2e byc zalem dokonane r6wniez za poSrednictwem
po

czty elektronicznej (e-mail).

3. Wniosek

o sporz4dzenie aktu pelnomocnictwa musi byc zLoZony wedlug wzol1l

okreSlonego
28

w

rozporz4dzenia Ministra Spraw Wewngtrznych

lipca 20ll r. w sprawie

Administracji z dnia

aktu pelnomocnictwa do glosowania
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,

sporzEdzema

w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej

i

-zPrezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej

Polskiej, do organ6w stanowi4cych jednostek samorz4du terl'torialnego oraz w6jt6w,
burmistrz6w

i

prezydent6w miast (Dz. U.

Nr

157, poz.936

i z 2014 r. poz. 1428).

Wniosek musi zostac sporz4dzony na piSmie oraz podpisany przez wyborcq
(osobg uprawnion4 do udzialu w referendum) lub w przypadku, gdy osoba ta nie moze
lub nie umie zlo2yc podpisu, przez osobg, kt6ra wyrazila zgodE na przyjgcre
pelnomocnictwa do glosowania,

t wraz z

zal1cznlkami,

w tym z oryginaln4 podpisan4

zgod4 na przyjgcie pelnomocnictwa, osobiScie przekazany lub w inny spos6b dorgczony
do urzgdu (np. za poSrednictwem innej osoby,

pelnomocnictwa, poczty, kuriera

lub

w tym, kt6ra wyrazlLa zgodg na przyjEcie
zloIony w biurze podawczym urzEdu),

z zaslrzeheniem zachowania okreSlonego terminu oraz

z

uwzglgdnieniem art.

i2 data, zlozenra wniosku jest

Kodeksu wyborczego, stanowi4csgo,

9$

1

data wplp,vu tego

wniosku do urzgdu gminy, a nie data jego nadania. Podpisany wniosek o sporz4dzenie
aktu pelnomocnictwa oraz podpisana zgoda na przyjgcie pelnomocnictwa mog4 zostac

r6wnie2 przeslane

w formie elektronicznej - o ile

dokumenty te podpisane zostaly

podpisem uzy'tkownika posiadaj4cego profil zaufany platformy

ePUAP

lubkwalifikowanym podpisem elektronicznym. Niedopuszczalne jest natomiast
dorgczenie tych dokument6w w formie kserokopii lub skanu za poSrednictwem
odpowiednio faksu lub poczty elektronicznej (e-mail), albo jego wydruku.

4. Wniosek o wydanie zaSwiadczenia

o prawie do glosowania mole zostac zloaony

pisemnie, telefaksem lub w forrnie elektronicznej (nie jest wymagane posiadanie profilu
za.tfanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego). Wniosek moae byc zatem

zlo\ony za poSrednictwem poczty elektronicznej (e-mail). Do odbioru zalwiadczenta
wyborca mohe upowaZnii inn4 osobg. W6wczas wyborca sporz4dza wniosek o wydanie
zalwiadczenia i upowaZnienie (moZe to byc jeden dokument), w kt6rym wskazuje swoje

imig (imiona)

i

nazwisko oraz numer PESEL,

do odebrania zaswtadczenia, Wniosek

zostac przekazane na piSmie (np.

i

a

takhe dane osoby upowaZnionej

upowaZnienie do odbioru zalwiadczenia moae

za po{rednictwem innej osoby, poczty,

kuriera

Iub zLolone w biurze podawczym urzgdu), telefaksem lub w formie skanu przekazanego
za poSrednictwem

poczty elektronicznej (e-mail), albo jego wydruku; nie jest wymagane

posiadanie profi lu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Zaslgpca Przewodni czEcego

Panstwowej Komisji Wyborczej
(-) Wieslaw Kozielewicz

